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Er staan al flink wat zakken met kleding onder het afdak op het plein. De zakken met 

kleding, knuffels en schoenen kunnen nog tot en met maandag 29 oktober 8.30 uur 

worden ingeleverd. 

 

 

 

Vanaf donderdag 1 november komen cliënten van MeMo, Mensen met 

Mogelijkheden, iedere 2 weken klusjes doen in ons kindcentrum. Ze zijn nu in de 

oneven weken samen met een begeleidster al aan het werk voor Uilenspiegel en alle 

opvanggroepen. Wat gaan ze bijvoorbeeld doen? Koffiekopjes ophalen, de 

vaatwasser inruimen, bladeren vegen, zand in de zandbak, verfborden of speelgoed 

schoonmaken…. Nuttige klusjes die de cliënten graag doen en waar wij erg mee 

geholpen zijn.  

De kinderen en pedagogisch medewerkers van Peuterplezier, peuterwerk Regenboog, 

BSO Uilenspiegel en Regenboog zijn hier al heel erg blij mee!  

 

                                           

 

          

 

 

 

 

    

 

  

Belangrijke data: 
 
Maandag 29 oktober 
Kledinginzameling 
 
Dinsdag 30 oktober 
Kunstmenu groep 1/2 
 
Woensdag 7 november 
Studiedag, alle kinderen vrij 
 
Donderdag 22 november 
Sint op school 
 
Maandag 26 november 
Rapporten groep 8 
 
Dinsdag 27 november 
Leerlingenraad  
 
Woensdag 28 november 
Kindcentrumraad LOC/MR 
 
Woensdag 5 december 
Surprise groep 6, 7 en 8 
 
Donderdag 6 december 
Studiedag, alle kinderen vrij 
 
Maandag 24 december tot en 
met vrijdag 4 januari 2019 
Kerstvakantie 
 
Maandag 7 en dinsdag 8 
januari 
Luizencontrole 
 
Woensdag 23 januari 
Voorleesdagen  
 
Woensdag 30 januari 
Studiedag, alle kinderen vrij  
Kindcentrumraad LOC/MR 
 
Dinsdag 5 februari 
Leerlingenraad 
 
Woensdag 13 en maandag 18 
februari 
Adviesgesprekken groep 8 
 
 

http://www.regenboogboekel.n/


 
 
In de gangen staan vaste computers waar kinderen 
vaak in groepjes aan werken. Deze computers zijn 
sterk verouderd. Vandaar dat we in alle groepen gaan 
werken met Chromebooks. Ze zien eruit als kleine 
laptops en hebben ook de functionaliteiten van een 
tablet (o.a. touch screen). Op deze apparaten gaan wij 
helemaal in de Cloud werken zodat het veilig is, ieder 
kind heeft hiervoor een eigen account op MOO (Mijn 
Omgeving Online). Dit betekent dat ieder kind een 
eigen inlog heeft waardoor ze ten alle tijden bij hun 
eigen documenten kunnen maar ook documenten 
kunnen delen met klasgenoten en de leerkracht. 
Met een Chromebook kunnen kinderen aan de slag in 
het eigen lokaal in plaats van op de gang. 
 
De komende tijd zullen de kinderen flink gaan 
wennen en oefenen op de Chromebooks. We zullen 
de Chromebooks op verschillende momenten gaan 
inzetten, bijvoorbeeld tijdens de uitdagende 
opdrachten van Geschiedenis, Aardrijkskunde en 
Natuur/Techniek. Daarnaast gaan we ook uitproberen 
hoe het is om met Snappet op de Chromebook te 
werken.  
 
 
 
 
 
 
                                     
 
    
 
 
 
 

 
 
Met het oog op de toekomst, een nieuw gebouw met 
verschillende werkplekken, zijn wij in de groepen 6 
t/m 8 begonnen met een pilot: het creeëren van sta-
werkplekken en flexibele werkplekken in de eigen 
groep. Dit om tegemoet te komen aan de 
verschillende voorkeuren van de werkhouding van  
kinderen. Wat betreft de sta-werkplekken kunnen 
kinderen kiezen om staand te werken aan een 
opdracht en de flexibele werkplekken zijn bedoeld om 
samen te werken als daar de mogelijkheid en wens 
toe is.  
Kinderen mogen deze plekken uitproberen als de 
situatie het toelaat. De leerkracht geeft dit aan. 
Tot nu toe zijn de kinderen erg enthousiast! 
We gaan dit natuurlijk met de kinderen en als team 
evalueren. U hoort hier van. 
 
 

 
  
Dit schooljaar willen we graag weer een creaochtend 
organiseren voor de kinderen van onze school. De 
eerste creaochtend zal plaatsvinden op woensdag 12 
december van 10.30-12.30u.  
  
Voor deze ochtend zijn we op zoek naar ouders die 
hun expertise / hobby / kennis willen delen en een 
groepje kinderen hierbij willen begeleiden. 
Enkele voorbeelden zijn: 

 Ouders die graag koken kunnen tijdens het 
creamoment groepjes kinderen mee naar huis 
nemen om iets met de kinderen te gaan 
koken / bakken. 

 Ouders die graag dansen kunnen tijdens het 
creamoment een groepje kinderen een 
dansles geven. 

 Ouders die creatief zijn kunnen kinderen 
tijdens het creamoment een korte workshop 
geven (bijvoorbeeld schilderen).  

 Ouders die graag timmeren kunnen kinderen 
tijdens het creamoment helpen bij 
activiteiten rondom timmeren.  

 Enzovoort 
Daarnaast zijn andere ouders ook welkom om 
activiteiten binnen school te begeleiden. Wij, als 
leerkrachten, bedenken enkele activiteiten waarbij 
extra begeleiding gewenst is. Dus ook hiervoor zijn we 
op zoek naar ouders / opa’s / oma’s.  
Graag ontvangen we jullie aanmeldingen voor het 
geven of begeleiden van een activiteit door te 
reageren op dit bericht. We horen dan ook graag of je 
een activiteit wilt organiseren of dat je alleen wilt 
begeleiden.   
  
 

 
 
Het was de koude winter van 2015, toen Cadeautjes 
Piet en Wegwijs Piet elkaar leerden kennen op het 
dak in Boekel. Door de kou was Cadeautjes Piet 
gestruikeld over een dakgoot, waarbij ze helaas een 
hele zak cadeautjes liet vallen. Deze lagen verspreid 
over diverse straten in Boekel.  
Gelukkig was de Wegwijs Piet vlakbij. Hij heeft haar 
geholpen met alle pakjes weer op te rapen en ze bij 
de juiste kinderen in de schoen te doen. Op het dak 
van Kievitlaan 29 is de vonk overgeslagen. Wegwijs 
Piet vroeg Cadeautjes Piet mee uit eten... 
Nu zijn de twee Pieten alweer 3 jaar gelukkig bij 
elkaar en dat willen ze graag bevestigen door te gaan 
trouwen. En wat is er nu leuker, dachten ze, dan te 
trouwen in het mooie plaatsje Boekel. Ze hebben 
elkaar hier natuurlijk ook leren kennen. 
 



Lieve kinderen van Boekel, op zondag 18 november 
komt Sinterklaas weer in Boekel. Hij gaat dan om 
14:00 uur, met zijn paard Amerigo via de 
Wilhelminastraat, Kerkstraat, Rotonde op weg naar 
het St. Agathaplein, waar de Burgemeester 
Sinterklaas zal ontvangen. 
 
Wij willen dan graag onze bruiloft vieren, komen jullie 
ook op ons feestje? 
 
Na afloop van de trouwerij zijn alle kinderen van 
groep 1 t/m 5 welkom in Nia Domo. 
 
 

 
 
De kinderen van de bso Neptunus zijn deze week 
bezig geweest met het uithollen van pompoenen.  
De kinderen waren erg fanatiek en ze hebben er 
allemaal iets heel moois van gemaakt. 
Sommige kinderen vonden het ook een beetje vies 
om de pompoen met de handen leeg te maken. Maar 
met een tafel vol geklieder en gezelligheid kwam het 
helemaal goed! De mooie pompoenen zijn mee naar 
huis gegaan en hopelijk kunnen ze er thuis ook nog 
van genieten. Een super leuke activiteit, dus zeker 
voor herhaling vatbaar!! 
 
Groetjes van alle kinderen van de bso Neptunus 
 

    
 
 

   

           
 
De Dental Car komt weer naar school 
 
De Dental Car van JTV Mondzorg voor kids komt 
binnenkort weer naar school. Alle kinderen die bij 
ons staan ingeschreven krijgen een oproep. Is uw 
kind nog niet ingeschreven, meldt uw kind dan nu 
nog aan voor een afspraak in de Dental Car. 
 
 
 

Welkom vanaf het eerste tandje 
Een gezond gebit is een kostbaar bezit. Om een mooi 
gezond gebit te krijgen en te houden, is het belangrijk 
dat uw kind al op jonge leeftijd naar de tandarts gaat. 
Hoe eerder uw kind leert tanden en kiezen goed te 
verzorgen, hoe gezonder ze blijven en hoe minder de 
tandarts hoeft te doen. Bovendien ervaren jonge 
kinderen dat het heel gewoon is om naar de tandarts 
te gaan. Zij groeien op met de tandarts. Kinderen zijn 
van harte welkom in de Dental Car zodra het eerste 
tandje doorbreekt totdat zij achttien jaar zijn. 
 
JTV Mondzorg voor kids 
Bij JTV Mondzorg voor kids draait alles om kinderen. 
Belangrijk is dat uw kind zich bij ons op zijn gemak 
voelt. Bij ons werken tandartsen, 
kindertandverzorgenden, mondhygiënisten en 
(preventie)assistenten die bewust hebben gekozen 
om met kinderen te werken. Zij doen dat met veel 
plezier en geduld. Bovendien hebben zij veel ervaring 
met het melkgebit én het blijvende gebit.  
 
Preventie staat voorop 
Preventie, het voorkomen van gaatjes, staat bij ons 
voorop. Daarbij hoort twee keer per jaar controle van 
het gebit in de Dental Car (het liefst samen met uw 
kind(eren)), tips om het gebit optimaal te verzorgen, 
voedingstips én het nemen van preventieve 
maatregelen, zoals sealen en een 
fluoridebehandeling. Daarnaast wordt er naar de 
stand van de tanden gekeken, zodat uw kind tijdig 
naar de orthodontist kan worden doorverwezen. 
Hierdoor helpen wij kinderen en jongeren om hun 
gebit gezond te houden. 
 
Geen kosten  
Voor kinderen van 0 tot 18 jaar vergoedt de 
basisverzekering controles en bijna alle 
behandelingen. Uw behandelaar informeert u tijdig 
over eventuele kosten die niet onder de vergoeding 
vanuit de basisverzekering vallen (bijvoorbeeld 
orthodontie, etsbruggen en bleken van tanden).  
 
Hoe meld ik mijn kind aan? 
U kunt uw kind aanmelden via onze website 
www.mondzorgvoorkids.nl. U kunt ons ook bellen 
voor meer informatie of om een afspraak te maken: 
0412 – 625 967. Of loop binnen bij de Dental Car. 
 
 

 
 
Suus de Bruin   peuterwerk 
Damiën Daniëls   peuterwerk 
Gijs de Kruif   groep 1/2 
 
Welkom allemaal en veel speel- en leerplezier! 
 
 



 
 
30 oktober          Mees Bijvelds                 groep 1/2 
31 oktober          Sophie Jansen                groep 1/2 
1 november        Pieter van Duijnhoven  groep 7 

 
Wij wensen jullie een gezellig feestdag! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


